Kære dig.

Tak fordi du er interesseret i at blive frivillig på Syddjurs Egnsteaters store udendørs forestilling
“Heksejagten”.
Heksejagten handler om Arenfeldt fra Rugaard, som i 1680erne stod bag en række hekseprocesser her på
Djursland. Vi inviterer publikum med tilbage i tiden og lader dem alle møde Arenfeldt ansigt til ansigt.
Visionen
En rejse tilbage til år 1686 - Som publikum vil man få kostumer på, som tidsmæssigt svarer til den
beklædning man havde i 1680erne. Her vil publikum i deres rejse tilbage i tiden møde mange af jer, som
vil have rollerne som borger, venner, bønder, serveringspersonale, familie til Arenfeldt etc.
Publikum vil blive inviteret med til en festlig begivenhed af Arenfeldt, her vil der være mad og drikke
tidssvarende hvad man fik at spise i den periode, samt masser af festivitas, men festen varer ikke længe. I
vores fortælling vil der ske flere dramatiske handlinger, som fører frem til Arenfeldts hekseprocesser og
eksekveringen heraf. Som publikum vil man komme helt tæt på Arenfeldt og det nærmiljø han befandt sig
i. Man vil komme helt ind under huden på Arenfeldt og måske finde ud af, hvorfor han gik efter at få dømt
og brændt så mange kvinder og mænd med beskyldningen om at være troldmand eller heks.
Som frivillig på en stor udendørs totaloplevelse som denne her, vil det kræve følgende af dig:
At du deltager så meget som muligt. Det vil sige, at du kommer til prøverne og at du giver din tid 2 - 3
gange udover prøvegangene til praktiske arbejde såsom at lave kostumer, male, flytte scenografi,
cafearbejde etc. De ekstra arbejdsopgaver som man kan blive sat på, er ikke af længere varighed og vi sørger
selvfølgelig for at vi har det hyggeligt og sjovt imens.
—————————————————————

- ----------------------------------------------------------------

For at være med som frivillig, har vi brug for følgende information fra dig.
Navn: _______________________________________
Tlf: ______________________

E-mail: __________________________________

Hvad kunne du tænke dig hovedsageligt at beskæftige dig med som frivillig, må gerne sætte flere krydser:
Sang:

Skuespil:

Cafe:

Teknik:

Bagscene afvikling:
Bygge/male:

Sy kostumer:
Jeg giver hermed mit sammentykke til at Syddjurs Egnsteater opbevarer mine data i forbindelse
med mit arrangement i forestillingen ”Heksejagten”. Oplysningerne vil blive destrueret medio
september 2020.
Jeg vil gerne modtage Syddjurs Egnsteaters nyhedsbrev om teatrets andre aktiviteter.
Er der datoer du ikke kan deltage kan du skrive dem her _________________________________
Kan du andet som er interessant for forestillingen?_____________________________________
Hvis man har lyst til ha en endnu større rolle og man syntes man har tiden, så er der også en mulighed for at man
kan komme med helt inde i førerbunkeren og få endnu mere ansvar - for info herom skriv til
thomas@syddjursegnsteater.dk eller ring til Tlf. 22 29 25 22.

